
december 2020SCHOOLDOMEIN 67

Wat een inspirerend gesprek met directeur 

Martijn Meerhoff van ALASCA, samen met 

Ingrid Heijne van ZENBER Architecten 

en Bram van der Kleij van ICSadviseurs. Het gaat 

dan ook over een geslaagde transformatie van een 

bestaand schoolgebouw, met het accent op de 

beleving van de leer- en werkplek. Martijn: “In 2015 

groeide Cartesius I hard;  er kon geen leerling meer 

bij, maar ouders wilden per se hun kind op onze 

school krijgen. Toen ontstond vanuit het bestuur 

Esprit Scholen het idee van een Cartesius II maar 

wel vanuit een ander concept en met een eigen 

naam. Schoolnamen zijn vaak arbitrair en hebben 

weinig met de inhoud van het onderwijs te maken. 

Het moest iets liberal arts en sciences zijn, want 

dat vinden we essentieel in het onderwijs. Toen 

kwamen we op ALASCA, dat voor de Amsterdam 

Liberal Arts & Sciences Academie staat. Bovendien 

roept het woord ALASCA associaties op met reizen, 

ontdekken, wetenschap, duurzaamheid en groen. 

Onze beoogde eerste locatie was in een klassiek 

pand aan de Plantage Muidergracht, maar dat ging 

niet door. Vervolgens kwam deze locatie aan het 

Geertje Wielemaplein op het Zeeburgereiland in 

beeld. Dat is iets anders dan een pand met geschie-

denis in het hartje van de oude stad. Maar nu we 

hier zitten merken we dat het een omgeving is waar 

de nieuwe, vaak jonge bewoners de verbinding 

zoeken en met thema’s als met duurzaamheid en 

sociale cohesie bezig zijn; uiteindelijk past ALASCA 

hier dus heel goed. We bestaan vijf jaar en tellen 

nu 515 leerlingen tot en met het vijfde jaar en 

we groeien nog door naar een laatste klas en een 

internationale afdeling. Ons onderwijsconcept is 

zowel op inhoud als de organisatie van het onder-

wijs vernieuwend. Op inhoud gaat het om aspecten 

als morele vorming, filosofie, ethiek en design. 

De Amsterdam Liberal Arts & Sciences Academie geeft onderwijs met internationale focus. Daar 
hoort een uitdagende leeromgeving bij voor een eigenzinnig en innovatief onderwijsconcept.
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krijgen. Het functionele deel klopte redelijk, maar 

de sfeer was niet wat wij wilden en zochten.” Ingrid: 

“Mijn uitdaging was een interieur ontwerp te maken 

voor het eigenzinnig, innovatief onderwijsconcept 

van ALASCA en hun identiteit zichtbaar en voelbaar 

te maken. Het gebouw had een stoer karakter, maar 

door de grootsheid was er geen plek voor warmte 

en geborgenheid. De aula was vooral een zakelijke 

verblijfsruimte en vooral jongere leerlingen hebben 

herkenbaarheid en beslotenheid nodig.” Bram knikt: 

“We zochten ook bouwkundig naar de mogelijkheid 

om meer ruimten te maken, passend bij de stijl en 

identiteit van de school. De structuur dwong ons 

om de open ruimten verder te definiëren.” Ingrid: 

“Ik wilde ook een mix van werk- en leerstijlen, zodat 

een leerling wat te kiezen heeft. Het gebouw heeft 

nu plekken om geconcentreerd te werken, met een 

groepje aan de slag te gaan of juist op een bank te 

hangen of in de hal te tafeltennissen. Die vrijheid van 

keuze is heel belangrijk.” Martijn knikt: “Er is ruimte 

om je eigen weg te vinden; heel mooi om te zien hoe 

positief de leerlingen reageerden op de transfor-

matie van de aula. Je voelde de opwinding toen de 

zitelementen, het podium en de tribuneonderdelen 

werden geplaatst. Het was alsof ze thuis kwamen.”

URBAN KARAKTER
Ingrid: “De aula had een strak urban karakter, die 

hebben we als een groen landschap ingericht met 

verschillende zones en hoogteverschillen. Er is een 

ruimte voor debat met een podium en er staan grote 

kunstleren banken waar je heerlijk kunt chillen. 

Aan de raamzijde heb ik groene zones gemaakt 

met bestaande banken waar ik plantenbakken heb 

toegevoegd. Circulariteit is ook een thema en we 

hebben een nieuwe functie aan bestaande meubel-

stukken gegeven. Daarnaast hebben we tafels met 

een houtlook geplaatst en van Amsterdams stadshout 

een prachtige wand gemaakt. Je hebt niet het idee 

We organiseren ons onderwijs in langere lessen in 

een ochtend- en middagdeel. De nadruk ligt op 

verdieping en minder op kwantiteit; we nemen 

de tijd om echt te duiden en met de grote vragen 

aan de slag te gaan. Veel scholen houden het klein 

en dichtbij en behandelen in veel uren meerdere 

onderwerpen achter elkaar. Wij behandelen de 

grote vraagstukken, bijvoorbeeld over armoede en 

internationale rechtvaardigheid. Daarnaast slaan 

we een brug tussen internationaal onderwijs en 

regulier Nederlands onderwijs en halen onderdelen 

van het internationaal curriculum binnen.”

GEEN BLANCO BLAD
Martijn: “Het is anders dan met een blanco blad 

beginnen en we schaven ons onderwijsconcept 

bij door de ervaringen met dit gebouw. We waren 

gewend om in meer kleinere ruimten te werken, maar 

dit gebouw kent grote leerpleinen, met in de rand 

de lokalen. In de praktijk gaan de leerlingen daar 

goed mee om en zijn er genoeg mogelijkheden om 

je eigen groepje op te zoeken. Wat me in dit gebouw 

aansprak was dat het open, licht en luchtig was, met 

veel glas, veel open ruimten. De leerpleinen op de 

verdiepingen zijn afgesloten en rustig. Dat past erg 

bij wat we zelf wilden en dat hadden we niet in ons 

oude gebouw. In het jaar voor de verhuizing zijn we 

hier met een deel van het team, de leerlingen en hun 

ouders geweest. Unaniem vonden ze dat het zachter 

en huiselijker mocht worden en meer kleur moest 
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dat je in een school bent. We hebben een hangende 

tuin aan het iets verlaagde plafond gemaakt, zodat 

je de wereld op zijn kop ziet. Het plafond is gemaakt 

van vilt van gerecyclede petflessen en we hebben de 

uitstraling verzacht met bladeren van wolvilt. Het 

licht was monotoon en hebben we nu mooi in het 

verlaagde plafond verwerkt, zodat het net is alsof de 

zon tussen de bomen op de blaadjes schijnt.”

ZICHTBAAR EN VINDBAAR
Martijn: “Elke verdieping heeft een eigen thema; 

heelal en aarde, wetenschap, invloedrijke personen, 

Amsterdam en straks ook internationaal.” Ingrid:  

“De verschillende kleuren hebben we aan de leer-

pleinen gekoppeld, waarbij Sandra Broersen prachtige 

graphics heeft gemaakt die het thema van een plein 

verbeelden. Aan de buitenkant wijzen de gekleurde 

labels je de weg. Overal in de aula en de leerpleinen 

liggen gekleurde karpetten met verschillende patro-

nen, die samenhangen met de kleuren die we hebben 

toegepast, waardoor de oriëntatie in het gebouw 

ook is verbeterd. Op de verdiepingen vind je ook 

een mooie mix van leerwerktypen en is de akoestiek 

door gekleurde baffles sterk verbeterd. De containers 

waren knalgroen en hebben we op elk leerplein een 

eigen plek gegeven. De docentenkamer is tenslotte 

met een grote leestafel en fijne banken informeler ge-

worden.” Martijn: “Er was niet echt een teamkamer in 

het gebouw. Docenten blijven op hun deelschool was 

de filosofie. Maar als je geen centrale plek maakt op 

de rustmomenten gaan mensen elkaar niet meer vin-

den. Je bent altijd onder leerlingen, maar je hebt ook 

momenten nodig dat je even uit je rol kunt stappen.”

BELEVING VOOROP
Bram: “We hebben bewust voor een interieurarchi-

tect gekozen omdat de nadruk in de opgave daarop 

gericht was; het ging over beleving en je zag in dit 

proces heel mooi hoe je elkaar bouwkundig en qua 

inrichting kunt versterken.” Ingrid knikt: “Het gaat 

om de integraliteit van een opgave, je kunt een instal-

latie niet los zien van de beleving.” Martijn: “Ik was 

als opdrachtgever heel goed in staat om aan te geven 

wat mijn leerlingen en docenten nodig hebben. Het 

moest daarnaast ook op een circulaire manier gebeu-

ren. Het team moest vervolgens de vertaalslag maken 

naar het gebouw en de inrichting ervan. We zijn erg 

blij met het resultaat.” 

Voor meer informatie surft u naar www.zenber.nl of  

www.icsadviseurs.nl.
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